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 Αρ. Φακ.:   07.14.205.009     

Αρ. Τηλ.:   22 504347 

Αρ. Φαξ:   22 504392 

Email:       ealexandridou@dipae.ac.cy 

 

                                                                                                                  31 Ιανουαρίου 2022 

 

ΕΠΕΙΓΟΝ: 

Διευθυντή 

Atlantis College 

 

ΘΕΜΑ: Αναβολή λήψης απόφασης και υποβολή διευκρινίσεων και τεκμηριωμένων 

ενεργειών βελτίωσης για την αξιολόγηση του προγράμματος: 

 

                                      « Aviation Management (2 years, 120 ECTS, Diploma) » 

 

του Ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης 

 

Atlantis College 

 

Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα για να σας ενημερώσω τα ακόλουθα: 

 

           Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης 

Εκπαίδευσης, κατά την 78η Σύνοδό του η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 

2022, στη βάση του Άρθρου 20(1)(2)(στ)(ii) των περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης 

της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για 

Συναφή Θέματα Νόμων του 2015 έως 2021 [Ν. 136 (Ι)/2015 - Ν. 132(Ι)/2021] και με βάση 

τις εισηγήσεις στην έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης, η οποία αποστάληκε 

στο ίδρυμά σας και των παρατηρήσεων του ιδρύματός σας, έκρινε ότι δικαιολογείται η 

αναβολή λήψης απόφασης μέχρι την υποβολή διευκρινίσεων και τεκμηριωμένων 
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ενεργειών βελτίωσης σύμφωνα με τα πιο κάτω, πριν τη λήψη των τελικών 

αποφάσεων.   

Συγκεκριμένα, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της παρούσας επιστολής 

καλείστε όπως υποβάλετε στον Φορέα Διασφάλισης Πιστοποίησης της Ποιότητας της 

Ανώτερης Εκπαίδευσης, Έκθεση, τεκμηριώνοντας τις αλλαγές με πρόσθετα στοιχεία τα 

οποία έχουν κριθεί απαραίτητα για την πιστοποίηση του Προγράμματος και την εύρυθμη 

λειτουργία του στο πλαίσιο των κριτηρίων διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας, τα 

οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Φορέα. 

 

Η λήψη απόφασης  θα κριθεί στη βάση της Έκθεσης που θα υποβληθεί από μέρους 

σας, και κατά πόσον υπάρχει πλήρης συμμόρφωση και υλοποίηση, και όχι απλώς 

δέσμευση (την οποία δηλώνετε με επαναλαμβανόμενα ‘θα΄), όσον αφορά τα σημεία τα 

οποία είναι σημειωμένα με πράσινο χρώμα στον επισυναπτόμενο πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ 1). 

 

Επιπρόσθετα, παρακαλώ: 

 Να αποσταλούν στον Φορέα οι συμφωνίες που υπάρχουν με τη βιομηχανία όπως 

αναφέρετε στην απάντησή σας. 

           College Response: 

 As noted by the EEC in their report, the College already has links with the industry 

and we already arranged to invite guest lecturers from the industry to support the 

Diploma offered. In Addition a Non Credit Practicum has been added to the 

programme in Summer following completion of the first academic year. 

 

 Να αποσταλεί στον Φορέα πλήρης ενημέρωση για την πρακτική άσκηση, σύμφωνα 

με την ανακοίνωση του Φορέα ημερομηνίας 13/07/2018. 

https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/nea-ekdiloseis/anakoinoseis-el/167-2018-07-13-praktiki-

askisi-programmata-spoudon 

 

 Να ενημερώσετε τον Φορέα για τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιήσετε την 

εισήγηση της ΕΕΑ όσον αφορά τους εξωτερικούς αξιολογητές. 

https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/nea-ekdiloseis/anakoinoseis-el/167-2018-07-13-praktiki-askisi-programmata-spoudon
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/nea-ekdiloseis/anakoinoseis-el/167-2018-07-13-praktiki-askisi-programmata-spoudon
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A peer external examiner should be involved to provide specific feedback and 

comments on the program assessment, and provide support to the assessors. 

 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις. 

 

                                                                                  

                                                                                (Έμιλυ Αλεξανδρίδου) 
   για Πρόεδρο Συμβουλίου Φορέα Διασφάλισης  

και Πιστοποίησης της Ποιότητας 
             της Ανώτερης Εκπαίδευσης  

 

 


